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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz.713) oraz art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439) w związku z art.40 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.    Określa się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kluczbork oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. W zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości firma wywozowa zobowiązana jest do 
odbioru, na zasadach określonych w § 2 niniejszej uchwały, następujących rodzajów odpadów komunalnych 
gromadzonych na terenie nieruchomości: 

1) odpady z metali i tworzyw sztucznych (odpady z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe); 

2) odpady z papieru i tektury (odpady z papieru, tektury, makulatury); 

3) odpady ze szkła (odpady ze szkła białego i kolorowego zbierane łącznie); 

4) bioodpady (w tym zielone), z wyłączeniem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, na której prowadzone jest kompostowanie we własnym zakresie w przydomowym 
kompostowniku ; 

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

6) odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w systemie akcyjnym zgodnie 
z ustalonym harmonogramem. 

3. Odpady komunalne odbierane będą z pojemników lub worków wyłącznie do tego celu 
przeznaczonych o ujednoliconych oznaczeniach kolorem określonych w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Kluczbork. 

§ 2. 1.    Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 
uzależniony jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej od 1 osoby do 3 osób stały zestaw 
pojemników i worków: 

a) pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m³) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m³) lub 240 l (0,24 m3) na bioodpady;  

c) 1 worek o pojemności 120 l (0,12 m³) na odpady z metali i tworzyw sztucznych; 
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d) 1 worek o pojemności 120 l (0,12 m³) na szkło; 

e) 1 worek o pojemności 120 l (0,12 m³) na papier. 

2) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej od 4 osób do 6 osób stały zestaw 
pojemników i worków: 

a) pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m³) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m³) lub 240 l (0,24 m3) na bioodpady;  

c) 2 worki o pojemności 120 l (0,12 m³) na odpady z metali i tworzyw sztucznych; 

d) 2 worki o pojemności 120 l (0,12 m³) na szkło; 

e) 2 worki o pojemności 120 l (0,12 m³) na papier. 

3) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na której zamieszkuje powyżej 6 osób stały zestaw 
pojemników i worków: 

a) pojemnik o pojemności 360 l (0,36 m³) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m³) lub 240 l (0,24 m3) na bioodpady;  

c) 3 worki o pojemności 120 l (0,12 m³) na odpady z metali i tworzyw sztucznych; 

d) 3 worki o pojemności 120 l (0,12 m³) na szkło; 

e) 3 worki o pojemności 120 l (0,12 m³) na papier. 

4) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w zależności od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość: 

a) pojemniki o pojemności: 120 l (0,12 m³), 240 l (0,24 m³), 1100 l (1,1 m³) na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne; 

b) pojemniki o pojemności: 120 l (0,12 m³), 240 l (0,24 m³), 1100 l (1,1 m³) na bioodpady; 

c) pojemniki o pojemności: 120 l (0,12 m³), 240 l (0,24 m³), 1100 l (1,1 m³) na odpady 
z metali i tworzyw sztucznych; 

d) pojemniki o pojemności: 120 l (0,12 m³), 240 l (0,24 m³), 1100 l (1,1 m³) na odpady 
ze szkła; 

e) pojemniki o pojemności: 120 l (0,12 m³), 240 l (0,24 m³), 1100 l (1,1 m³) na odpady 
z papieru; 

2. Odpady komunalne z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne odbierane są wyłącznie z pojemników o pojemności: 60 l (0,06 m3), 120 l (0,12 m³), 240 l (0,24 
m³), 360 l (0,36 m3), 660 l (0,66 m3), 1100 l (1,1 m³) z częstotliwością odbioru określoną w deklaracji 
złożonej przez właściciela nieruchomości.  

3. Odpady komunalne z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (z części niezamieszkałej) odbierane są wyłącznie z pojemników o pojemności: 60 l (0,06 m3), 
120 l (0,12 m³), 240 l (0,24 m³), 360 l (0,36 m3), 660 l (0,66 m3), 1100 l (1,1 m³) z częstotliwością odbioru 
określoną w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.  

4. W zabudowie wielorodzinnej z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
z nieruchomości, które w części stanowią  nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy , a w części 
stanowią nieruchomość, na której  nie zamieszkują mieszkańcy, dopuszcza się odbiór odpadów 
z pojemników o pojemności 1,5 m3  lub 2,5 m3 typu „dzwon-igloo” na szkło i pojemników  siatkowych 
o pojemności 2,5 m 3 przeznaczonych na odpady typu „PET". 

5. Odpady komunalne z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane są  z pojemników 
o pojemności 120 l (0,12 m³) lub 240 l (0,24 m³) oraz worków o pojemności 120 l (0,12m3) z częstotliwością 
określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kluczbork. 
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6. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi firma wywozowa zapewni 
worki do selektywnego zbierania odpadów z metali i tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury w ilości 
określonej w ust. 1, pkt 1-3. 

7. Częstotliwość i sposób odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z uwzględnieniem 
rodzaju zabudowy określa załącznik do niniejszej uchwały. 

8. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości w uzgodnieniu z Gminą określi 
szczegółowy harmonogram odbioru z uwzględnieniem częstotliwości określonej w załączniku Nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 

§ 3. 1.    Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości mogą 
przekazać w ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:  

1) papier i tektura (w tym: tektura, opakowania, gazety, czasopisma, itp.); 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

5) szkło (w tym opakowaniowe szkło bezbarwne i kolorowe); 

6) odpady zielone; 

7) przeterminowane leki; 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

9) odpady niebezpieczne; 

10) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) tekstylia i odzież; 

15) odpady budowlano- rozbiórkowe w ilości do 3 m³ od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata 
w ciągu roku; 

16) zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych, motocykli, rowerów). 

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady: 

1) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w 
części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
(z części niezamieszkałej) wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, 

2) wytworzone w wyniku prowadzonej działalności usługowej w szczególności remontowo-budowlanej 
oraz pielęgnacji i utrzymania zieleni. 

3. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu  Miasta Kluczborka. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania i zasad przyjmowania odpadów komunalnych 
przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostaną określone w Regulaminie Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

5. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  właściciele 
nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 
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6. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów na terenie punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odpowiednio oznakowane ze  wskazaniem  rodzaju 
odpadów, które należy w nich umieszczać. 

7. Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  należy umieszczać 
w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych 
rodzajów odpadów. 

8. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 1 w formie zmieszanej, dostarczający 
odpady jest zobowiązany do ich posortowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
jeżeli odmówi ich posortowania obsługa Punktu, może odmówić przyjęcia odpadów. 

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszkańcy mogą zgłaszać 
telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Kluczborku oraz drogą elektroniczną na adres:        
deklaracje@kluczbork.pl    lub bezpośrednio do firmy świadczącej daną usługę. 

§ 5. Odpady odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kluczbork zostaną 
zagospodarowane przez poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr L/485/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Tabela określająca częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych  

w podziale na rodzaj odpadów oraz rodzaj zabudowy 

Grupa 

odpadów 
Rodzaje odpadów 

Rodzaj zabudowy 

Zamieszkała jednorodzinna1 

oraz 

nieruchomość, na której 

znajduje się domek letniskowy 

lub inna nieruchomość 

wykorzystywana na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Zamieszkała 

wielorodzinna1 

Mieszana 

jednorodzinna2 

Mieszana 

wielorodzinna2 
Niezamieszkała3 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 

2 razy/ tydzień 

nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 

2 razy/ tydzień 

nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 

Odpady  

z metali  

i tworzyw 

sztucznych 

Metale 

nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 

1 raz / tydzień 

nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 

1 raz / tydzień 

nie rzadziej niż 

1 raz / m-c 

Tworzywa sztuczne 

Opakowania 

wielomateriałowe 

Papier i 

tektura 

Papier 

nie rzadziej niż 

1 raz / m-c 

nie rzadziej niż 

1 raz /  tydzień 

nie rzadziej niż 

1 raz / m-c 

nie rzadziej niż 

1 raz /  tydzień 

nie rzadziej niż 

1 raz / m-c 

Tektura 

Odpady opakowaniowe  

z papieru 

Odpady opakowaniowe  

z tektury 

Szkło 
Bezbarwne nie rzadziej niż 

1 raz / m-c 

nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 

1 raz / m-c 

nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 

1 raz / 2 m-ce Kolorowe 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia .................... 2020 r.

Id: 9374A548-AC0D-43A1-B381-4B803ED7947F. Projekt Strona 1



Bioodpady  

(w tym 

odpady 

zielone)  

 

w okresie od 1 kwietnia do 31 

października nie rzadziej niż 

1 raz / tydzień 

 

w okresie od 1 listopada do 31 

marca nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 1 

raz / tydzień 

w okresie  

od 1 kwietnia  

do 31 października 

nie rzadziej niż 

1 raz / tydzień 

 

w okresie  

od 1 listopada  

do 31 marca 

nie rzadziej niż 

1 raz / 2 tygodnie 

nie rzadziej niż 1 

raz / tydzień 

nie rzadziej niż 

1 raz / m-c 

Odpady 

problemowe 

Odpady wielkogabarytowe 

Zbiórka w systemie akcyjnym 

jeden raz na kwartał -„u źródła” 

Zbiórka w 

systemie 

akcyjnym jeden 

raz na dwa 

miesiące – 

„u źródła” 

Zbiórka w 

systemie akcyjnym 

jeden raz na 

kwartał -„u 

źródła” 

Zbiórka w 

systemie akcyjnym 

jeden raz na dwa 

miesiące – 

„u źródła” 

Zbiórka w systemie 

akcyjnym jeden raz 

na kwartał - 

„u źródła” 

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny 

Zbiórka w systemie akcyjnym 

jeden raz na kwartał -„u źródła” 

Zbiórka w 

systemie 

akcyjnym jeden 

raz na dwa 

miesiące – 

„u źródła” 

Zbiórka w 

systemie akcyjnym 

jeden raz na 

kwartał -„u 

źródła” 

Zbiórka w 

systemie akcyjnym 

jeden raz na dwa 

miesiące – 

„u źródła” 

Zbiórka w systemie 

akcyjnym jeden raz 

na kwartał - 

„u źródła” 

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
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Odpady zielone, zużyte opony, 

zużyte baterie i akumulatory, 

przeterminowane leki, 

chemikalia, odpady 

budowlano- rozbiórkowe, 

odpady niebezpieczne, 

tekstylia i odzież, 

odpady niekwalifikujące się 

do opadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku 

przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igły i 

strzykawki 

Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

1 Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
2 Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne 
3 Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, spowodowane jest kolejną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach i konieczności dostosowania uchwał Rady Miejskiej do wprowadzonych zmian. Wskazać
należy, że z dniem 6 września 2019 r., z mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1579 ze
zm.), weszły w życie zmiany, natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 powyższej ustawy, rada gminy ma
obowiązek dostosowania uchwał wydanych przed dniem jej wejścia w życie na podstawie przepisów
dotychczasowych do przepisów ustawy zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. w terminie do
6 września 2020 r. Dodatkowo art.40 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.
z 2020 r., poz. 875 ze zm.) przedłuża termin na dostosowanie uchwał rady gminy do zmian wynikających
z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar 
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